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Indkaldelse til Generalforsamling
Husk den ordinær generalforsamling i HRT torsdag den 30. november
kl. 19 i klubbens cafe.

HRT`s nye Facebook side
Vi synes jo forhåbentlig alle at vi har Danmarks bedste tennisklub, og
det vil vi rigtige gerne vise resten af landet. Derfor har vi nu oprettet
en side, som skal være klubbens ansigt udadtil, her på facebook. Vi
håber at I vil hoppe ind forbi siden, og være en del af at få den til at
vokse ved at give den et "like"
www.facebook.com/hrttennis

Cafe Amokka og Julefrokoster
Cafe Amokka har åbent på hverdage ml kl. 10-14 og ml kl. 17-20.30. I
weekenden som udgangspunkt ml kl. 10-14. Hvis I ønsker at
arrangere en julefrokost eller andre arrangementer så kontakt vores
forpagtere Jan og Liz på 42756506 eller 42750679

Elitedivisions holdene klar til mellemspillet
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1371453
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Elitedivisions holdene klar til mellemspillet
Chef træner Joachim Bengtsson udtaler: Herrerne vinder sin
grundspilspulje efter 2 sejrer og et nederlag. HRT s egne spillere
Maxim Landa, Morten Lyngbæk og Carsten Gildum spillede alle 3
kampe og gjorde en fantastisk indsats. Udover dem brugte vi Filip
Prpic, Timon Reichelt og Felix Mørch i en kamp hver.
I mellemrunden har Herrerne kommet i samme pulje som HIK og
Skovbakken. Første kamp er på udebane lørdag den 27 januar kl
12.00 mod HIK, som spiller med tidligere HRT spillere som
Christopher Kønigsfeldt og Alexander Kønigsfeldt. HIK er favoriter til
at blive danske mestere.
Andre kamp er hjemme mod Skovbakken lørdag den 24 februar kl
12.00, den kan være helt afgørende hvis HRT kommer til ¨final
four¨eller får spille om at blive i Elitedivision til næste vinter. Da der
kun kommer at være 6 hold i næste vinters højeste række, i år er der
12 hold.
Damerne var i den sværeste grundspilspuljen, der vi spillede mod
sidste års 3 bedste hold. HRT s hold bestod af vores junior spillere
Mathilde Tranberg, Ida Hasselbalch, Sarah Granhof og vores
spillende coach Silvija Talaja. Efter mange gode individuelle indsatser
tabte vi dock alle holdkampe mod de tre bedste holden i Danmark.
I mellemrunden spiller damerne hjemme mod Lyngby lørdag den 27
januar kl 12.00. Lyngby spiller også med mange junior spillere, ligsom
os selv.
Derefter udekamp lørdag den 24 februar mod ATK kl 12.00. Damerne
skal ha en rigtigt god chans at nå ¨final four¨, lige som vi har gjordt de
sidste mange år.
Til sidst, det hade været rigtigt sjovt at se så mange medlemmer som
muligt, komme op og kigge på vores 1 holds hjemme kampe. Det
opfodrer jeg er virkeligt til at gøre. Det er god tennis på højt niveau,
Silvija Talaja har været nummer 18 i verden og de andre klubber har
også topspillere som første single.
Vores herrer har Filip Prpic som første single, han har været nummer
150 i verden, derudover har vi vores egne gode spillere både bland
herrerne og damerne.
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1371453
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Ser frem mod at se jer alle i januar og februar måned...
Mvh Joachim

Julecamps for Juniorer og Seniorer
HRT tilbyder som noget nyt denne juleferie også en Camp for voksne
de samme dage som Juniorerne. Mere info følger i næste
nyhedsbrev. Men tanken er at HRT løbene kommer med flere Camp
tilbud for forskellige medlemsgrupper.
Så er det ved at være december, og juleferien nærmer sig.
Juniortræningen vil derfor gerne invitere til julecamp for alle aldre og
niveauer på juniortræningen samt alle U8/U10 spillerne på
turneringstræningen.
Julecamp for juniorer fra 6-13 år samt alle U10 spillerne på
turneringstræningen
Onsdag d. 27. december kl. 11.00 - 17.00
Fredag d. 29. december kl. 9.00 - 15.00
Det koster 800 kr. at deltage, hvor frokost er inkluderet i prisen.
Julecamp for juniorer som er fyldt 14 år og ældre
Torsdag d. 28. december kl. 13.00 - 17.00
Det koster 300 kr. at deltage, hvor lidt drikke og pausesnacks
er inkluderet i prisen.
Tilmelding er efter ”først til mølle”-princippet. Tilmeld dig [her]
Vi glæder os til at se jer alle! :)
Med venlig Hilsen
Trænerteamet

God weekend fra Hørsholm Rungsted Tennisklub
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HRT - Facebook www.hrt-tennis.dk

HØRSHOLM RUNGSTED TENNISKLUB STADIONALLE 9 2960 RUNGSTED
Tlf: 45 76 54 00 www.hrt-tennis.dk
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